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چکیده
حکمت ،یکی از پیچیده ترین و وسیع ترین مفاهیم بشری است .این مفهوم نمایان گر رشد قوای فکری و توسعه رفتار انسانی است.
هوش و تجربه كافی لزوماً نشان از خرد نیست  ،نشانه ی خرد آن است كه مدیر بتواند با تصمیم گیری مناسب بهترین راه را برای رسیدن
به منافع مشترك بیاید .اتخاذ تصمیم یکی از مهم ترین مراحلی است كه مدیران با كسب دانش الزم ،توانمندسازی خویش و شناخت
محیط پیرامون می توانند تصمیم گیری های بخردانه و آینده نگری را اتخاذ نمایند .در پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات
كاربردی است ،و از نظر روش انجام ،از نوع تحقیق توصیفی -پیمایشی است .به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری بررسی سوابق تحقیق
از روش كتابخانهای استفاده می شود ،همچنین جهت جمعآوری اطالعات بمنظور سنجش و شناسایی شاخص ها و ارزیابی از روش
میدانی بهرهگیری می گردد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا بعد از شناسایی ابعاد و متغیرهای حکمت سازمانی ،برای حذف عوامل
نامرتبط و نیز دسته بندی آنها با كمک تحلیل عاملی این كار انجام شد؛ اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با  34گویه جمع آوری
گردید و اولویت نیز با روش  AHPفازی انجام گرفته است .نتایج نشان می دهد كه متغیرها و عوامل حکمت سازمانی در شركت
شهركهای صنعتی استان كرمانشاه عبارتند از -1 :یادگیری (مستمر) -2 ،تفکر (سیستمی و خردمندانه) -3 ،ارزشها و اعمال اخالقی-4 ،
خالقیت و نوآوری -5 ،هوش و ذكاوت (مبتنی بر تجربه) .همچنین سطح حکمت سازمانی برابر  3.91شد كه با اطمینان  95درصد مورد
تایید قرار گرفت و مقادیر عوامل  5گانه نیز با اطمینان  95درصد مورد تایید قرار گرفتند .نهایتاً با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی برای اولویت بندی عوامل حکمت سازمانی استفاده شد كه ترتیب و اولویت هر یک از عوامل  5گانه بدین شرح است _1 :یادگیری
(مستمر)؛ _2هوش و ذكاوت؛  -3خالقیت و نوآوری؛ -4ارزشها و اعمال اخالقی و اولویت  -5تفکر (سیستمی و خردمندانه) می باشد.
کلمات کلیدی :حکمت سازمانی ،یادگیری (مستمر) ،تفکر (سیستمی و خردمندانه) ،ارزشها و اعمال اخالقی ،خالقیت و نوآوری
و هوش و ذكاوت.
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مقدمه
عصر جدید ،عصر كامپیوتر و دنیای مجازی ،عصر اطالعات و ارتباطات ،عصر تغییرات سریع همراه با پیچیدگیها وعصر
رقابت سخت سازمانها برای ماندن می باشد .با به وجود آمدن پدیده جهانی شدن و آغاز رقابت شدید سازمانها در دنیای
تجاری و داشتن حضور مستمر و پایدار به ناچار باید مسلح به سالحی باشند تا بتوانند به موفقیت دست یابند .حال در چنین
عصری ،سازمانهایی موفق خواهند بود كه به كمک ابزار مدیریتی و فناوریهای نوین ،از فرصتهای ایجاد شده ،به نفع خود
استفاده كنند .سازمانهایی موفق خواهند بود كه بتوانند سالح دانش ،بینش و رفتار خردمندانهای (حکیمانهای) را در مدیران
و كاركنان خود ایجاد نمایند (قاسم نژاد مقدم.)324 ،1386 ،
حکمت ،یکی از پیچیده ترین و وسیع ترین مفاهیم بشری است .این مفهوم نمایان گر رشد قوای فکری و توسعه رفتار
انسانی است .هوش و تجربه كافی لزوماً نشان از خرد نیست  ،نشانه ی خرد آن است كه مدیر بتواند با تصمیم گیری مناسب
بهترین راه را برای رسیدن به منافع مشترك بیاید .اتخاذ تصمیم یکی از مهم ترین مراحلی است كه مدیران با كسب دانش
الزم ،توانمندسازی خویش و شناخت محیط پیرامون می توانند تصمیم گیری های بخردانه و آینده نگری را اتخاذ نمایند
(باقرزاده هوشمندی و یوسف زاده.)1 ،1396 ،
حکمت در كمک به مردم برای تطبیق با محیطشان و درك پیشرفت انسانی ،ارزشمند است .درك حکمت در نهایت،
به بهبود رضایت از زندگی منجر می شود و به پرورش رهبران جوامع كمک می كند (استودینگر و همکاران .)1997 ،عالوه
بر آن ،كرامر ( )2000بیان می كند كه حکمت ،مهارتی مفید برای جامعه در جهت پیشرفت شهروندانش است؛ بدین دلیل
كه افزایش حکمت فردی ،توانایی تعامل مردم با یکدیگر را به روشی دلسوزانه و بدون قضاوت افزایش می دهد .از این جمله
ها چنین آشکار می شود كه حکمت از نظر ارزش اجتماعی ،سطوح گوناگونی دارد (مرادی.)188 ،1394 ،
با بررسی منابع تاریخی و اسالمی مشخص می شود كه به حکمت ،توجه ویژهای شده است .به عنوان مثال ،افالطون در
سال  399قبل از میالد ،مطالبی دربارۀ حکمت نوشت و بعد از او ارسطو نیز حکمت نظری و عملی را بیان كرد .دربارۀ اهمیت
حکمت در مدیریت می توان به این جملة افالطون در كتاب جمهوریت اشاره كرد" :تا زمانی كه فیلسوفان ،شهریار نگردند
و یا شهریاران به روح و قدرت فلسفی مجهز نشوند یا عظمت سیاسی با شکوه فلسفی به هم در نیامیزد ...شهرها ،دولتها هرگز
از پلیدیها ایمنی نخواهند یافت" (دانایی فرد و همکاران .)402 ،1389 ،این تالشها و تعاریف از حکمت ادامه پیدا كرد تا
اینکه در اوایل دهة  ، 1980تالش زیادی برای تعریف و مفهوم سازی حکمت شد .جیسون و همکاران ( )2001برای اولین
بار ،مقیاس سنجش حکمت را مطرح كردند .رینولدز ( )2003نیز مقیاس سنجش حکمت مدیریتی را توسعه داد.
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ادبیات نظری و پیشینه
جستجوی خرد و خردمندی (یا همان حکمت و یا فرزانگی) تقریبا به اندازه حیات بشر قدمت دارد .تالش برای دستیابی
به خردمندی را می توان دست كم تا سه قرن پیش از میالد مسیح (برای مثال ،تمدن بین النهرین و مصر) در اولین نوشته های
آن دوره ردیابی كرد .افالطون حکمت و خردمندی را عظیم ترین دستاورد انسان میداند .این دیدگاه ارزشمند درباره
خردمندی از دوره باستان وجود داشته است ":خوشبخت كسی است كه صاحب خرد (حکیم) باشد ".بسیاری از كارهای
علمی در زمینه خردمندی در علوم مذهبی ،الهیات و نیز فلسفه یافت می شود .هرچند بحث درباره ماهیت خرد دارای سابقه
گستردهای در میان فیلسوفان ،متکلمان ،شاعران و نویسندگان است ،اما ورود آن به دنیای مدیریت و اقتصاد نسبتاً اخیر است
(اسعدی و همکاران.)2 ،1392 ،
مروری دقیق و موشکافانه در ادبیات تحقیق مشخص می سازد كه خرد سازمانی نقشی فعال و كلیدی در موفقیت های
سازمانها ایفا نموده است (رونی1و همکاران 2018 ،؛ سوالنسکی .)2014 ،در واقع رهبران و كاركنان فقط از طریق پرورش
خرد می توانند دانش و مهارت های مرتبط را انتخاب كنند و یاد بگیرند كه چگونه آنها را در یک راه خالقانه و جدید به
كار ببرند .خرد ،بیشتر از دانش ،تفکری است كه ظرفیت الزم ،تشویق و ویژگیهای مورد نیاز برای اطمینان از آینده بلندمدت
سازمانها را ارایه می دهد .بدین ترتیب ،این گونه استدالل می شود كه امروزه ،حکمت و نه دانش ،اولویت اصلی سازمانها
باشد .حکمت سازمانی ،نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به كارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می كند ،بلکه
توانایی جمع آوری ،یکی كردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بردارد .بنابراین ،حکمت (خرد
یا فرزانگی) نه تنها به اعمال افراد نسبت داده می شود؛ بلکه اگر اكثریت كاركنان به دنبال عمل خردمندانه باشند ،آن موقع
سازمان به عنوان یک كل ،می تواند حکمت محور یا خردگرا شود (موسوی و همکاران)1392 ،
همچنین محققان برای توضیح اهمیت و ضرورت حکمت سازمانی ،به دو ویژگی مهم انسان و سازمان اشاره می كنند:
ویژگی اول اینکه سازمانها ،در محیطی قرار دارند كه عدم قطعیت های بسیاری در آن وجود دارد ،دوم اینکه به آنها تأكید
می شود كه ،دانش و اطالعات موجود در خود را شناخته و بر اساس آنها ،فرایندهای سازمانی خود را انجام دهند (انتظاری
و پاولین)2014 ،
با توجه به چند وجهی بودن حکمت سازمانی ،همواره از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز كاربرد و اهمیت
آن بیش از پیش روشن می شود .حکمت موضوع مشتركی در مدیریت ،علم سازمان و اقتصاد به شمار می رود كه هم در
موضوعات اقتصاد و هم مدیریتی اهمیت ویژهای برای آن قائل می شوند (اكمکچی و همکاران.)2014 ،
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در نهایت مطالعة ادبیات مربوط به حکمت نشان می دهد كه حکمت چیزی فراتر از دانش است .امروزه در بسیاری از
سازمانها از جمله اداره های دولتی ،علیرغم باالرفتن سطح سواد و دانش كاركنان و مدیران ،آن چنانکه باید و شاید ،از این
دانش به درستی در عمل استفاده نمی شود و سازمانها نتوانسته اند از دانش افراد ،به نحو احسن استفاده كنند .به عبارتی ،با
بررسی و مطالعة دقیق اداره های دولتی ،این سؤال پیش می آید كه چرا این سازمانها نتوانسته اند از دانش افراد برای بهبود
عملکرد خود استفادۀ بهینه ای داشته باشند؛ بنابراین ،در این پژوهش تالش شده است تا شركت شهركهای صنعتی استان
كرمانشاه به عنوان نمایندۀ اداره های دولتی كشور ،از دریچة حکمت بررسی شوند؛ چرا كه حکمت ،یک گام فراتر از دانش
است و شاید بتوان با بررسی ابعاد حکمت و سازمان حکمت محور در این اداره به سؤال فوق پاسخ داد؛ زیرا به اعتقاد كسلر
و بایلی ( ،)2007بسیاری از مسائل مهم سازمانها زمانی مشخص می شود كه از دریچة حکمت به آنها نگریسته شود؛ بنابراین،
الزم ضروری بنظر می رسد كه مدلی بومی جهت بررسی وضعیت حکمت مدار بودن سازمان شهركهای صنعتی طراحی
گردد و به عوامل تأثیرگذار بر سازمان حکمت محور پرداخته شده و سطح خردمداری و حکمت محور سازمان ارزیابی گردد
(مونت گومی1و همکاران.)2018 ،
رنجبریان و همکاران ( )1390با توجه به آموزه های نهج البالغه چهار مولفه و بعد را برای حکمت شناسایی كردند كه
عبارتند از اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحضه های اجتماعی و عمل .موسوی و همکاران ( )1392در پژوهش خود به ابعاد
فلسفی خرد در سه سطح بین فردی ،سازمانی و راهبردی اشاره كردند .شاهرخی و همکاران ( )1394در تحقیق خود برای
حکمت (خرد) سازمانی هشت بعد را شناسایی كردند كه عبارتند از :خودشناسی ،مدیریت هیجانات ،نوع دوستی ،الهام
بخشی ،قضاوت ،دانش زندگی ،مهارت زندگی و تمایل به یادگیری .مرادی ( )1394در پژوهش خود بر پنج مولفه برای
سازمانهای حکمت محور نام برده كه عبارتند از فرهنگ سازمانی ،اصول اخالقی ،دانش و یادگیری ،قضاوت و تصمیم گیری
و سبک رهبری .استونز )2011( 2در تحقیق خود به عوامل انسانی ،مدیریتی و استراتژیکی موثر بر خرد سازمانی اساره كرده
است .چاترجی3و همکاران ( )2015در پژوهش خود برای حکمت سازمانی از سه عنصر اصلی اخالق ،نوآوری و فناوری
اطالعات نام برده است .فانی )2017(4در مقاله خود به شاخص های سه گانه شناختی ،تاملی و عاطفی اشاره كرده است.
حال با توجه به مطالب و توضیحات باال اهداف تحقیق عبارتست از  -1 :استخراج شاخص ها و ابعاد حکمت سازمانی؛
 -2ارزیابی سطح حکمت سازمانی و  -3رتبه بندی شاخص ها و عوامل حکمت سازمانی ،كه طبق این اهداف سواالت تحقیق
عبارتست از:
 -1شاخص ها و ابعاد حکمت سازمانی چه چیزهایی هستند؟
 -2سطح حکمت سازمانی در سازمان چقدر است؟
 -3كدام شاخص ها دارای اهمیت باالتری هستند؟
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روش تحقیق
تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات كاربردی است ،و از نظر روش انجام ،از نوع تحقیق توصیفی -پیمایشی
است .به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری بررسی سوابق تحقیق از روش كتابخانهای استفاده می شود ،همچنین جهت
جمعآوری اطالعات بمنظور سنجش و شناسایی شاخص ها و ارزیابی از روش میدانی بهرهگیری می گردد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها ابتدا بعد از شناسایی ابعاد و متغیرهای حکمت سازمانی ،برای حذف عوامل نامرتبط و نیز دسته بندی آنها با
كمک تحلیل عاملی این كار انجام شد؛ اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با  34گویه جمع آوری گردید و اولویت
نیز با روش  AHPفازی انجام گرفت .این موارد با كمک نرم افزار  SPSSو  FAHPانجام گرفت.

تجزیه و تحلیل داده ها وبحث
سوال  -1شاخص ها و ابعاد حکمت سازمانی چه چیزهایی هستند؟
برای پاسخ به این سوال با خبرگان امر خرد و حکمت سازمانی مصاحبه های انجام گرفت و با روش دلفی متغیرهایی
حکمت سازمانی بشرج جدول  1جمع بندی شد و سپس با روش تحلیل عاملی عوامل در طبقات خود بشرح زیر قرار گرفتند.

جدول  2متغیرهای موثر شناسایی شده در حکمت سازمانی
شماره

متغیر

منابع
مرادی ()1394؛ موسوی و همکاران ()1392؛ رینولدز ()2003؛ براون ()2002؛ شاهرخی و

1

یادگیری مستمر

2

دانش و دانایی (آگاهی)

3

توانایی و دانش حل مسئله و تحلیل

همکاران ()1394؛ پنیهیرو و همکاران ()2012؛ هیز ()2008؛ برلی5و همکاران ( ،)2000بیرن
6

7

و فیشر ()1990؛ مله ()2010
رنجبریان و همکاران ()1390؛ مرادی ()1394؛ موسوی و همکاران ()1392؛ رینولدز
()2003؛ انتظاری و پاولین ()2014؛ براون ()2002؛ شاهرخی و همکاران ()1394؛ پنیهیرو و
همکاران ()2012؛ هیز ()2008؛ برلی و همکاران ( )2000؛ مله ()2010
رینولدز ()2003؛ هیز ()2008

1

Montgomery
Stevens
3
Chatterjee
4
Faani
5
Bierly
6
Birren & Fisher
7
Mele
2
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رینولدز ()2003؛ هیز ()2008؛ ریگورت)2010(1؛ فانی ()2017

4

تجربه

5

تفکر سیستمی و استراتژیک

6

افکار خردمندانه

استونز ( ،)2000هیز ()2008

7

اعمال موثر و استراتژی ها

رنجبریان و همکاران ()1390؛ هیز ()2008

8

اعتماد به نفس

موسوی و همکاران ()1392؛ رینولدز ( )2003؛ هیز ()2008

9

پاداش (تشویق و تنبیه)

رینولدز ()2003؛ هیز ()2008

10

ارزش ها

پنیهیرو و همکاران ()2012؛ هیز ()2008

11

اصول و اعمال اخالقی

12

اثربخشی و كارآیی

13

خالقیت و نوآوری

14

هوش سازمانی (هوش جمعی)

موسوی و همکاران ()1392؛ رینولدز ()2003؛ استرنبرگ ()2003؛ كالیتون)1982(7

15

هوش هیجانی

رینولدز ()2003؛ براون ()2002؛ شاهرخی و همکاران ()1394؛ پنیهیرو و همکاران ()2012

16

قضاوت و تصمیم گیری

مرادی ()1394؛ رینولدز ()2003؛ براون ()2002؛ شاهرخی و همکاران ()1394؛

17

عملگرایی

موسوی و همکاران ()1392؛ موبرگ )2001(8؛ پوكونگ ()2011؛ شوارتز ()2011

18

گذشته نگری و آینده نگری

هیز ()2008؛ رینولدز ()2003؛ برلی و همکاران ()2000

موسوی و همکاران ()1392؛ رینولدز ()2003؛ هیز ()2008؛ برلی و همکاران ()2000؛ بیرن
و فیشر ()1990؛ كسلر و بیرلی)2007(2؛ شراگ)2001(3

رنجبریان و همکاران ()1390؛ مرادی ()1394؛ موسوی و همکاران ()1392؛ چاترجی و
همکاران ()2015؛ موبرگ)2001(4؛ پوكونگ)2011(5؛ شوارتز)2011(6
پنیهیرو و همکاران ()2012
رینولدز ()2003؛ چاترجی و همکاران ()2015؛ پنیهیرو و همکاران ()2012؛ استرنبرگ
()2003

بعد از تحلیل عاملی با توجه به میزان همبستگی هر یک از متغیرها ،می توان اسامی یا عناوین مناسبی را برای آنها
انتخاب نمود .برای این منظور عوامل موثر بر حکمت سازمانی به شرح زیر خواهد بود:
عامل اول :مقدار ویژه این عامل  63/6می باشد كه به تنهایی  88/22درصد از واریانس را محاسبه می كند .متغیرهایی
كه در عامل اول بارگذاری شده اند عبارت اند از:

1

Rigorth
Kessler & Bailey
3
Schrage
4
Moberg
5
Po Keung
6
Schwartz
7
Clayton
8
Moberg
2
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جدول  2متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول
ردیف

متغیر

مقدار همبستگی

عالمت متغیر

1

یادگیری مستمر

916/0

V1

2

دانش و دانایی (آگاهی)

673/0

V2

با توجه به جدول  2دو متغیر مذكور در عامل اول بارگذاری شده اند .با توجه به اینکه متغیر یادگیری مستمر دارای بیشترین
تاثیر گذاری می باشد لذا این عامل را می توان ،عامل یادگیری (مستمر) نامید.
عامل دوم :مقدار ویژه این عامل  51/4می باشد كه به تنهایی  55/15درصد از واریانس را محاسبه می كند .متغیرهایی كه
در عامل دوم بارگذاری شده اند عبارت اند از:

جدول  3متغیرهای بارگذاری شده در عامل دوم
ردیف

متغیر

مقدار همبستگی

عالمت متغیر

1

تفکر سیستمی و استراتژیک

938/0

V5

2

افکار خردمندانه

659/0

V6

با توجه به جدول  3دو متغیر مذكور در عامل دوم بارگذاری شده اند .با توجه به اینکه متغیر تفکر سیستمی و استراتژیک
دارای بیشترین تاثیر گذاری می باشد لذا این عامل را می توان ،عامل تفکر (سیستمی و خردمندانه) نامید.
عامل سوم :مقدار ویژه این عامل  33/4می باشد كه به تنهایی  94/14درصد از واریانس را محاسبه می كند .متغیرهایی كه
در عامل سوم بارگذاری شده اند عبارت اند از:

جدول  4متغیرهای بارگذاری شده در عامل سوم
ردیف

متغیر

مقدار همبستگی

عالمت متغیر

1

اعتماد به نفس

849/0

V8

2

پاداش (تشویق و تنبیه)

791/0

V9

3

ارزش ها

737/0

V10

4

اصول و اعمال اخالقی

758/0

V11
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با توجه به جدول  4چهار متغیر مذكور در عامل سوم بارگذاری شده اند .با توجه به اینکه اصول و اعمال اخالقی و ارزش
ها دارای بیشترین تاثیر گذاری می باشد لذا این عامل را می توان ،عامل ارزشها و اعمال اخالقی نامید.
عامل چهارم :مقدار ویژه این عامل  21/3می باشد كه به تنهایی  07/11درصد از واریانس را محاسبه می كند .متغیرهایی
كه در عامل چهارم بارگذاری شده اند عبارت اند از:

جدول  5متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم
ردیف

متغیر

مقدار همبستگی

عالمت متغیر

1

توانایی و دانش حل مسئله

689/0

V3

2

خالقیت و نوآوری

805/0

V13

با توجه به جدول  5دو متغیر مذكور در عامل چهارم بارگذاری شده اند .با توجه به اینکه خالقیت و نوآوری دارای بیشترین
تاثیر گذاری می باشد لذا این عامل را می توان ،عامل خالقیت و نوآوری نامید.
عامل پنجم :مقدار ویژه این عامل  63/2می باشد كه به تنهایی  08/9درصد از واریانس را محاسبه می كند .متغیرهایی كه
در عامل پنجم بارگذاری شده اند عبارت اند از:

جدول  6متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم
ردیف

متغیر

مقدار همبستگی

عالمت متغیر

1

تجربه

820/0

V4

2

هوش سازمانی(هوش جمعی)

983/0

V14

3

هوش هیجانی

714/0

V15

4

قضاوت و تصمیم گیری

557/0

V17

5

گذشته نگری و آینده نگری

553/0

V18
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با توجه به جدول  6پنج متغیر مذكور در عامل پنجم بارگذاری شده اند .با توجه به اینکه هوش سازمانی و تجربه دارای
بیشترین تاثیر گذاری می باشد لذا این عامل را می توان ،عامل هوش و ذكاوت (مبتنی بر تجربه) نامید.
سوال  -2سطح حکمت سازمانی در سازمان چقدر است؟
با توجه به این سوال بعد از مشخص شدن شاخص ها پرسشنامه محقق ساخته با  34گویه در  5طیف لیکرت توسط محققین
ساخته شد و در جامعه مورد مطالعه توزیع و داده ها جمع بندی شد .با در نظر گرفتن این سوال فرضیه تحقیق بصورت زیر
مطرح می شود؛ بر اساس آزمون تی ،فرض آماری به صورت زیر تعریف می شود:
H1 : µ > 3

H0 : µ ≤ 3

جدول  7آزمون  tبرای سطح حکمت سازمانی شركت شهركهای صنعتی استان كرمانشاه
متغیر

میانگین بدست

انحراف

)Meanآمده (

)Std.معیار (

3.91

1.11

tمقدار
بدست

خطای بدست

نتیجه آزمون

)Sig.آمده (

آمده
سطح

حکمت

3.450

0.000

سازمانی

پذیرفته نمی شودHفرض 0
(فرضیه مطرح شده مورد قبول است)

با توجه به  tمحاسبه شده كه از مقدار  tبحرانی جدول در سطح خطای  05/0بزرگتر است و سطح معنی داری
( )sig=000/0می باشد ،همچنین با توجه به مقدار عددی بدست آمده از آزمون  tكه  3.450میباشد و این مقدار از 1.96
مقدار بحرانی  tدر سطح اطمینان  0.95و درجه آزادی  143بزرگتر می باشد كه میتوان چنین تفسیر كه فرض  H0پذیرفته
نمی شود و فرض مقابل ( )H1تایید میگردد .به عبارت دیگر میتوان چنین نتیجهگیری كرد كه سطح و میانگین حکمت
سازمانی شركت شهركهای صنعتی استان كرمانشاه باالتر از میانگین است .جدول  ،7محاسبات مربوط به نرم افزار  SPSSرا
نشان می دهد.
آزمون تی برای هر یک از عوامل  5گانه حکمت سازمانی با نرم افزار  SPSSگرفته شده و نتایج كلی آن بشرح جدول
 8می باشد .فرض آماری در كل به صورت زیر برای هر یک از عوامل تعریف می شود:
H1 : µ > 3

H0 : µ ≤ 3
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جدول  8آزمون  tبرای هر یک از عوامل  5گانه حکمت سازمانی شركت شهركهای صنعتی استان كرمانشاه
میانگین
متغیر

بدست آمده

انحراف معیار

بدست آمده

)(Std.

بدست آمده

3.66

1.36

5.855

0.000

4.02

1.99

7.333

0.000

 -3ارزشها و اعمال اخالقی

4.12

1.33

8.126

0.011

 -4خالقیت و نوآوری

3.77

1.66

4.324

0.005

3.81

2.11

3.991

0.000

)(Mean

 -1یادگیری (مستمر)
-2

tمقدار

خطای

تفکر

(سیستمی

و

خردمندانه)

 -5هوش و ذكاوت (مبتنی بر
تجربه)

نتیجه آزمون

)(Sig.

(فرضیه مطرح شده مورد قبول
است)
(فرضیه مطرح شده مورد قبول
است)
(فرضیه مطرح شده مورد قبول
است)
(فرضیه مطرح شده مورد قبول
است)
(فرضیه مطرح شده مورد قبول
است)

سوال  -3كدام شاخص ها دارای اهمیت باالتری هستند؟

برای پاسخ به این سوال از متد تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است كه از نرم افزار  FAHPاستفاده گردیده
كه نتایج بدست آمده بشرح زیر می باشد:
نتایج حل مدل سلسله مراتبی با استفاده

از روش چانگ1

چانگ در سال  1992روشی بسیار ساده را برای بسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی به فضای فازی ارائه داد .این روش كه
مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش نرماالیز ساعتی و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه داده شده بود ،مورد
استقبال محققین قرار گرفت .انجام این روش مراحل به قرار زیر میباشد:

1

- Chang, D.Y. (1992), Extent Analysis and Synthetic Decision, Optimization Techniques and
Applications, World Scientific, Singapore, 1: 352.
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مرحله  :1درخت سلسله مراتبی تصمیم این پروژه به ترتیب زیر می باشد:

شکل  1درخت سلسله مراتبی تصمیم

مرحله 2و3و :4برای انجام مقایسات زوجی از عبارات كالمی زیر استفاده شد:
جدول  9طیف فازی و عبارت كالمی متناظر

كد

عبارات كالمی

عدد فاری

1

ترجیح برابر

)(1,1,1

2

ترجیح كم تا متوسط

)(1,1.5,1.5

3

ترجیح متوسط

)(1,2,2

4

ترجیح متوسط تا زیاد

)(3,3.5,4

5

ترجیح زیاد

)(3,4,4.5

6

ترجیح زیاد تا خیلی زیاد

)(3,4.5,5

7

ترجیح خیلی زیاد

)(5,5.5,6

8

ترجیح خیلی زیاد تا كامال زیاد

)(5,6,7

9

ترجیح كامال زیاد

)(5,7,9

نام گزینهها و عالمت اختصاری آنها در جدول  10آورده شده است.
جدول  10نام گزینهها و عالمت اختصاری آنها
عالمت اختصاری

نام گزینه

A1

یادگیری (مستمر)

A2

تفکر (سیستمی و خردمندانه)

A3

ارزشها و اعمال اخالقی

A4

خالقیت و نوآوری

A5

هوش و ذكاوت
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جداول زیر میانگین حسابی نظرات خبرگان را نشان میدهد .در ستون آخر این جداول ،مجموع عناصر سطرها نشان
داده شده است.
جدول  11میانگین مقایسات زوجی نسبت به اولویت بندی عناصر
نرمالیزه

A5

مجموع

A3

A4

A2

A1

شده

اولوی
ت
بندی
عوامل

(0.203,0.331,0.
)441

)(7.001,10.167,10.666

)(1,1.5,1.5

(1.667,2.167,2.
)333

(1.667,2.667,2.
)833

(1.667,2.833,
)3

)(1,1,1

A1

(0.103,0.122,0.
)205

)(3.567,3.741,4.945

)(0.667,0.667,1

(0.778,0.778,1
)

(0.722,0.889,1.
)167

)(1,1,1

(0.4,0.407,0.77
)8

A2

(0.103,0.138,0.
)216

)(3.546,4.234,5.223

(0.583,0.595,0.
)778

(0.667,0.833,1.
)167

)(1,1,1

(0.889,1.389
),1.5

(0.407,0.417,0.
)778

A3

(0.116,0.164,0.
)23

)(4,5.024,5.556

(0.583,0.595,0.
)778

)(1,1,1

(0.889,1.556,1.
)667

(1,1.333,1.3
)33

(0.528,0.54,0.7
)78

A4

(0.175,0.246,0.
)338

)(6.056,7.556,8.166

)(1,1,1

(1.667,2.167,2.
)333

(1.667,2.167,2.
)333

)(1,1.5,1.5

(0.722,0.722,1
)

A5

(24.17,30.722,
)34.556
CRg =0.026

مجمو
ع

CRm =0.082

سازگار

جدول  12محاسبه درجه ارجحیت گزینه ها نسبت به اولویت بندی عناصر

اوزان

نرماالیز

درجه

شده

نهایی

بزرگتری

A5

A3

A4

A1 A2

سازمانی

0.547

1

1

1

1

1

_

0.005

0.009

0.191

0.68

0.864

_

0.009

0.036

0.065

0.274

0.796

_

1

0.065

0.077

0.14

0.399

_

1

1

0.14

0.336

0.614

_

1

1

1

0.614

1

اولویت بندی عوامل حکمت

1.829

A1
A2
A3
A4
A5
مجموع

براساس نتایج جدول فوق ،اولویت بندی گزینه های سطح  2نسبت به اولویت بندی عناصر عبارت است از :
( 1A_1یادگیری (مستمر))
( 5A_2هوش و ذكاوت)
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( 4A_3خالقیت و نوآوری)
( 3A_4ارزشها و اعمال اخالقی)
( 2A_5تفکر)
نتایج نهایی بدست آمده در جدول  13اولویت عناصر  5گانه حکمت سازمانی را در جامعه مورد مطالعه ،نشان می دهد:

جدول  13نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
اولویت

عوامل حکمت سازمانی

1

یادگیری (مستمر)

2

هوش و ذكاوت

3

خالقیت و نوآوری

4

ارزشها و اعمال اخالقی

5

تفکر (سیستمی و خردمندانه)
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نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به برخی روندهای موجود در قرن حاضر مانند :جهانی شدن ،افزایش پیچیدگی فن آوری ،افزایش سریع رقابت و
افزایش انتظارات سهامداران همزمان با افزایش اهمیت كاركنان دانشی ،مسئولیت سازمانها ،به منظور ایجاد تغییرات سازمانی
پایدار ،بیشتر شده است .الزم است كه همه افرادی كه در سازمانها كار می كنند ،درك كنند كه جهان به طور اساسی تغییر
كرده است .بنابراین ،یک ارزیابی مجدد اساسی در اهداف ،عملیات و ادراكات ،ضروری است .از اینرو ،بهبود مستمر سازمانی
یک گزینه نیست ،بلکه یک ضرورت است .در این زمینه ،اقدامات و دیدگاه های عملیاتی و رهبری سازمانی گذشته به
چالش كشیده شده است و الزم است سازمانها مباحث و موضوعات متفاوتی را ارایه دهند .یکی از این مباحث كه خیلی كم
مورد توجه قرار گرفته است حکمت و یا به اصطالح دیگر خِرد است .همان طور كه سازمانها در سراسر جهان درگیر تطابق
با فن-آوری های پیشرفته و چالش های پارادوكس گونه در اقتصاد جهانی هستند ،تئوری سازمان نیز برای این كه به جلو
پیش برود به خرد توجه كرده است .بیان شده است كه رهبران و كاركنان فقط از طریق پرورش حکمت می توانند دانش و
مهارتهای مرتبط را انتخاب كنند و یاد بگیرند كه چگونه آنها را در یک راه خالقانه و جدید به كار ببرند .خرد ،بیشتر از
دانش ،تفکری است كه ظرفیت الزم ،تشویق و ویژگیهای مورد نیاز برای اطمینان از آینده بلندمدت سازمانها را ارایه می دهد
(نبیمیبدی .)36 ،1390 ،بدین ترتیب ،این گونه استدالل می شود كه امروزه ،حکمت و نه دانش ،اولویت اصلی سازمانها باشد.
حکمت سازمانی ،نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به كارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می كند ،بلکه
توانایی جمع آوری ،یکی كردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بر دارد .بنابراین ،حکمت نه تنها
به اعمال افراد نسبت داده می شود؛ بلکه اگر اكثریت كاركنان به دنبال عمل خردمندانه باشند ،آن موقع سازمان به عنوان یک
كل ،می تواند خردگرا شود .با توجه به اینکه واقعیات شناخته شده درباره ماهیت و عملکرد خرد كم است.
عدم قطعیت محیط امروزی نیز یکی از مهم ترین چالش های سازمان ها به شمار می رود .به طوری كه نوسانات و بی
ثباتی و محیط های غنی از اطالعات ،باعث ایجاد سطوح باالیی از عدم قطعیت شده و ویژگی های متمایزكننده ای به دنیای
كنونی داده است .مطالعات حکمت سازمانی در دهه اخیر نشان داده كه سازمان هایی خردمند و حکمت مدار شناخته می
شود كه بتوانند دانش را به بهترین نحو كسب و مدیریت نمایند .در عصر حاضر هم ،حکمت سازمانی به سازمان ها كمک
می كند كه اوالً جایگاه فعلی خود را به خوبی درك كنند و سپس به تمامی نقاط قوت و استعدادهای درونی خود پی ببرند.
این شناخت باعث می شود كه سازمان ها به دلیل شناخت استعدادهای درونی ،اهداف و فلسفة وجودی خود و همچنین
شناخت جایگاه اصلی خود در محیط ،جایگاهی پیدا كنند كه به عنوان پیشرو و الگو و مرجع تقلید دیگر سازمان ها قرار می
گیرند.
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در این پژوهش ،حکمت سازمانی ،نوعی از یک رفتار تعریف شد كه بر پنج پایة و بعد استوار است .پس از استخراج
چندین متغیر كه به نظر بر سازمان حکمت محور ،تأثیرگذار تشخیص داده شدند درنهایت 18 ،متغیر در مدل مفهومی لحاظ
شد كه از بین آنها پنج متغیر ،تأثیر معنادار داشتند ،كه با روش تحلیل عاملی خالصه و دسته بندی گردیدند كه نتایج آن (پاسخ
سوال  )1بشرح زیر می باشد كه متغیرها و عوامل حکمت سازمانی در شركت شهركهای صنعتی استان كرمانشاه می باشند:
 -1یادگیری (مستمر) -2 ،تفکر (سیستمی و خردمندانه) -3 ،ارزشها و اعمال اخالقی -4 ،خالقیت و نوآوری -5 ،هوش
و ذكاوت (مبتنی بر تجربه) .برای پاسخ به سوال  2كه سطح حکمت سازمانی بود مقدار آن در طیف  5طبقه ای لیکرت برابر
 3.91شد كه با اطمینان  95درصد مورد تایید قرار گرفت همچنین مقادیر عوامل  5گانه نیز با اطمینان  95درصد مورد تایید
قرار گرفتند .نهایتاً برای پاسخ سوال  3از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد كه نشان می دهد ترتیب و اولویت هر
یک از عوامل  5گانه بدین شرح است:
 _1یادگیری (مستمر)؛ _2هوش و ذكاوت؛  -3خالقیت و نوآوری؛ -4ارزشها و اعمال اخالقی و اولویت  -5تفکر
(سیستمی و خردمندانه) می باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
 سیستم مناسبی در شركت مستقر شود تا دانش ضمنی (پنهان) كاركنان و مدیران شناسایی و در جهت منافع
شركت شهركهای صنعتی بکار گرفته شود؛
 آن بخش از عناصر مرتبط با حکمت سازمانی را كه به صورت اكتسابى قابل ارتقا مى باشند (همچون یادگیری
مستمر ،تفکر سیستمی و خردمندانه) به كلیه كاركنان آموزش داده و زمینه رشد و تعالى این عناصر در آنان
فراهم گردد؛
 مدیران در سطح راهبردی ،از دانش جمعی ،به منظور افزایش اثربخشی سازمانی و اجتماعی بهره گیری الزم را
ببرند؛
 دانش به اشتراك گذاشته شود و تفهیم و تفاهم دانش و آگاهی صورت گیرد؛
 پویایی های گروهی درك شوند و كاركنان شركت را در جهت كارگروهی تشویق و امورات به گروهها سپرده
شود و گروهها مورد ارزیابی قرار گیرد؛
 سیستم تصمیم گیری مشاركتی برای اهداف سازمانی ایجاد شود و تشویق شود تا كاركنان شركت با نیازسنجی
واقع بینانه ،در هدف گذاریها سهیم باشند.
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